


ที่ เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ - สกุล ชั้น โรงเรียนเดมิ สถานทีส่อบ หมายเหตุ
1 001 เด็กชายธีรเดช หมวกทอง ม.๑ รร.บ้านคชศิลา รร.เฉลิมฯยะลา
2 002 เด็กชายสิทธิพล จันแดง ม.1 รร.บ้านคชศิลา รร.เฉลิมฯยะลา
3 003 เด็กหญิงฟินดาว บุญจันทร์ ม.1 รร.บ้านบาละ รร.เฉลิมฯยะลา
4 004 เด็กหญิงกานต์ธิดา คงพูนเพิม่ ม.1 รร.บ้านบาละ รร.เฉลิมฯยะลา
5 005 เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยสมาน ม.1 รร.บ้านบาละ รร.เฉลิมฯยะลา
6 006 เด็กหญิงอภิสรา ชูทอง ม.1 รร.บ้านบาละ รร.เฉลิมฯยะลา
7 007 เด็กชายธนพนธ์ สาและ ม.1 รร.เทศบาล 5 (บา้นตลาดก่า) รร.เฉลิมฯยะลา
8 008 เด็กหญิงสุภัชรชา สุขสวัสด์ิ ม.1 รร.บ้านบาละ รร.เฉลิมฯยะลา
9 009 เด็กหญิงสุภัชรดา สุขสวัสด์ิ ม.1 รร.บ้านบาละ รร.เฉลิมฯยะลา

10 010 เด็กหญิงตัสนีม เบงบูงอ ม.1 รร.บ้านจือนือแร รร.เฉลิมฯยะลา
11 011 เด็กหญิงสุพันธิตรา แก้วของแก้ว ม.1 รร.เทศบาล 4 (ธนวิถ)ี รร.เฉลิมฯยะลา
12 012 เด็กหญิงธันยพร ขุนราษฎร์ ม.1 รร.เทศบาล 4 (ธนวิถ)ี รร.เฉลิมฯยะลา
13 013 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ไซซิง ม.1 รร.เทศบาล 4 (ธนวิถ)ี รร.เฉลิมฯยะลา
14 014 เด็กชายซารีฟ ฆาเฆาะ ม.1 รร.บ้านทุง่เหรียง รร.เฉลิมฯยะลา
15 015 เด็กหญิงณภัทร เปงหล้า ม.1 รร.เทศบาล 4 (ธนวิถ)ี รร.เฉลิมฯยะลา
16 016 เด็กชายโนอาร์ มะแตเฮาะ ม.1 รร.เทศบาล 4 (ธนวิถ)ี รร.เฉลิมฯยะลา
17 017 เด็กหญิงอาตีฮะห์ สาและ ม.1 รร.ธารแร่ รร.เฉลิมฯยะลา
18 018 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปะตะลู ม.1 รร.เทศบาล 3 (วัดพุทธภูม)ิ รร.เฉลิมฯยะลา
19 019 เด็กชายเขมทัต คงเหมือนเพชร ม.1 รร.บ้านบาละ รร.เฉลิมฯยะลา
20 020 เด็กหญิงกรกนก ก้อนแก้ว ม.1 รร.เทศบาล 4 (ธนวิถ)ี รร.เฉลิมฯยะลา
21 021 เด็กหญิงนาตาลี สุวรรณชาตรี ม.1 รร.เทศบาล 4 (ธนวิถ)ี รร.เฉลิมฯยะลา
22 022 เด็กชายศุภกฤต คงทน ม.1 รร.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 รร.เฉลิมฯยะลา
23 023 เด็กชายอับดุลลา ขุนภักดี ม.1 รร.เทศบาล 4 (ธนวิถ)ี รร.เฉลิมฯยะลา
24 024 เด็กหญิงสุชาดา กอแต ม.1 รร.เทศบาล 3 (วัดพุทธภูม)ิ รร.เฉลิมฯยะลา
25 025 เด็กหญิงอภิชาดา สวัสดี ม.1 รร.บ้านบาละ รร.เฉลิมฯยะลา
26 026 เด็กหญิงศลิษา การภูธร ม.1 รร.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 รร.เฉลิมฯยะลา
27 027 เด็กชายอีรฟาน เจ๊ะแย ม.1 รร.บ้านไม้แก่น รร.เฉลิมฯยะลา
28 028 เด็กหญิงมนัตชนก มณีประวัติ ม.1 รร.รังสีอนุสรณ์ รร.เฉลิมฯยะลา
29 029 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นามสูงเนิน ม.1 รร.เทศบาล 3 (วัดพุทธภูม)ิ รร.เฉลิมฯยะลา
30 030 เด็กชายกิตติ พรหมทองแดง ม.1 รร.เทศบาล 6 (วดัเมืองยะลา) รร.เฉลิมฯยะลา

แผ่นที ่1/4

แนบท้ายประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา ๒๕๖๑

(ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑)
(ห้องเรียนปกต)ิ

ห้องสอบ                
    อาคาร 3 ห้อง 333  
 

วันที่สอบ 
    10 มีนาคม 2561 
 

เวลาสอบ  
    09.00 - 12.00น.  
 

วิชาที่สอบ             
     - ภาษาไทย  
     - วิทยาศาสตร์  
     - คณิตศาสตร์  
     - สังคมศึกษาฯ  
     - ภาษาอังกฤษ 
 

จ านวน 100 ข้อ  
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 



ที่ เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ - สกุล ชั้น โรงเรียนเดมิ สถานทีส่อบ หมายเหตุ
31 031 เด็กชายพรชัย ปิน่ละมัย ม.1 รร.เทศบาล 6 (วดัเมืองยะลา) รร.เฉลิมฯยะลา
32 032 เด็กหญิงพิมพ์ชนก มากสกุล ม.1 รร.เทศบาล 4 (ธนวิถ)ี รร.เฉลิมฯยะลา
33 033 เด็กชายปิยวัฒน์ พรหมเมศร์ ม.1 รร.บา้นนิคมสร้างตนเองธารโต รร.เฉลิมฯยะลา
34 034 เด็กหญิงฑิตยา พรหมสุข ม.1 รร.สมเด็จหลวงพอ่ทวดวดัช้างให้ รร.เฉลิมฯยะลา
35 035 เด็กหญิงเพ็ญภัค อุ่นมณี ม.1 รร.บา้นนิคมสร้างตนเองธารโต รร.เฉลิมฯยะลา
36 036 เด็กหญิงพิชชาภรณ์ ดีบุญธรรม ม.1 รร.ชุมชนบา้นแปน้(แก้ว มะแปน้) รร.เฉลิมฯยะลา
37 037 เด็กหญิงนูรีฟฟาน สาและ ม.1 รร.บ้านรานอ รร.เฉลิมฯยะลา
38 038 เด็กหญิงธัญมน บูเกะตง ม.1 รร.เทศบาล 4 (ธนวิถ)ี รร.เฉลิมฯยะลา
39 039 เด็กหญิงอัสมา ยีเร็ง ม.1 รร.เทศบาล 5 (บา้นตลาดก่า) รร.เฉลิมฯยะลา
40 040 เด็กหญิงน้้าฝน ค้าพินิจ ม.1 รร.เทศบาล 4 (ธนวิถ)ี รร.เฉลิมฯยะลา
41 041 เด็กหญิงหฤทัย ศรีพงศ์ ม.1 รร.เทศบาล 4 (ธนวิถ)ี รร.เฉลิมฯยะลา
42 042 เด็กหญิงดารารัตน์ บรรจง ม.1 รร.เทศบาล 3 (วัดพุทธภูม)ิ รร.เฉลิมฯยะลา
43 043 เด็กหญิงซาตีกะห์ มะแซ ม.1 รร.บ้านบุดี รร.เฉลิมฯยะลา
44 044 เด็กหญิงอาภัสราพร ชูมณี ม.1 รร.เทศบาล 4 (ธนวิถ)ี รร.เฉลิมฯยะลา
45 045 เด็กหญิงเบญญาภา สกุลทอง ม.1 รร.เทศบาล 4 (ธนวิถ)ี รร.เฉลิมฯยะลา
46 046 เด็กหญิงมุสลีฮา อับดุลเล๊าะ ม.1 รร.บ้านไทรงาม รร.เฉลิมฯยะลา
47 047 เด็กชายปณวัตร ชิณราช ม.1 รร.เกษมทรัพย์ รร.เฉลิมฯยะลา
48 048 เด็กหญิงฟิรดาว มะแซ ม.1 รร.บ้านกะตูปะ รร.เฉลิมฯยะลา
49 049 เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟีน มามะ ม.1 รร.บ้านน้้าใส รร.เฉลิมฯยะลา
50 050 เด็กชายซัมซูซี สะมะแอเจ๊ะมะ ม.1 รร.บ้านมาแฮ รร.เฉลิมฯยะลา
51 051 เด็กชายฟิรฮาน เซ็งมาดี ม.1 รร.บ้านมาแฮ รร.เฉลิมฯยะลา
52 052 เด็กหญิงนูรอาตีกะ ปายอ ม.1 รร.บ้านตาเซะ รร.เฉลิมฯยะลา
53 053 เด็กหญิงนาซีฟะห์ ตาเละ ม.1 รร.เทศบาล 5 (บา้นตลาดก่า) รร.เฉลิมฯยะลา
54 054 เด็กหญิงซีตีบัสกิส โตะหมะ ม.1 รร.ชุมชนบ้านเมืองยอน รร.เฉลิมฯยะลา
55 055 เด็กชายสุพรเทพ สุวรรณรัตน์ ม.1 รร.วัดนาประดู่ รร.เฉลิมฯยะลา
56 056 เด็กชายธนกร จันทรัตน์ ม.1 รร.วัดนาประดู่ รร.เฉลิมฯยะลา
57 057 เด็กชายสิทธิเดช เขียวจันทร์ ม.1 รร.วัดนาประดู่ รร.เฉลิมฯยะลา
58 058 เด็กหญิงนิซูไฮนี เจ๊ะบู ม.1 รร.เทศบาล 1 (บ้านสะเตง) รร.เฉลิมฯยะลา
59 059 เด็กหญิงวรรณนิสา รอดวงค์ ม.1 รร.เทศบาล 3 (วัดพุทธภูม)ิ รร.เฉลิมฯยะลา
60 060 เด็กหญิงจารุวรรณ เสมาพัฒน์ ม.1 รร.เทศบาล 3 (วัดพุทธภูม)ิ รร.เฉลิมฯยะลา

แผ่นที ่2/4

แนบท้ายประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(ห้องเรียนปกต)ิ

(ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑)

ห้องสอบ                
    อาคาร 3 ห้อง 334  
 

วันที่สอบ 
    10 มีนาคม 2561 
 

เวลาสอบ  
    09.00 - 12.00น.  
 

วิชาที่สอบ             
     - ภาษาไทย  
     - วิทยาศาสตร์  
     - คณิตศาสตร์  
     - สังคมศึกษาฯ  
     - ภาษาอังกฤษ 
 

จ านวน 100 ข้อ  
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 



ที่ เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ - สกุล ชั้น โรงเรียนเดมิ สถานทีส่อบ หมายเหตุ
61 061 เด็กชายรุสลัน ดือราแม ม.1 รร.เทศบาล 1 (บ้านสะเตง) รร.เฉลิมฯยะลา
62 062 เด็กชายดลวสุ แก้วบรรดาล ม.1 รร.วัดชมพูสถิต รร.เฉลิมฯยะลา
63 063 เด็กหญิงนูรีซาน ดอเลาะเจะแต ม.1 รร.บ้านเกียรติ รร.เฉลิมฯยะลา
64 064 เด็กหญิงนารีสา สามะเอะ ม.1 รร.บ้านเกียรติ รร.เฉลิมฯยะลา
65 065 เด็กหญิงอรณิชา ทองแกมนาค ม.1 รร.เทศบาล 4 (ธนวิถ)ี รร.เฉลิมฯยะลา
66 066 เด็กหญิงฟาติ กอและ ม.1 รร.เทศบาล 4 (ธนวิถ)ี รร.เฉลิมฯยะลา
67 067 เด็กหญิงยัสมี บูงอ ม.1 รร.รัชตะวิทยา รร.เฉลิมฯยะลา
68 068 เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ธรรมโชติ ม.1 รร.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 รร.เฉลิมฯยะลา
69 069 เด็กหญิงศศิกานต์ เม้ยขันหมาก ม.1 รร.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 รร.เฉลิมฯยะลา
70 070 เด็กหญิงพัชรีญา แซ่ล่ิม ม.1 รร.เทศบาล 3 (วัดพุทธภูม)ิ รร.เฉลิมฯยะลา
71 071 เด็กชายอัฟนาน นิติง ม.1 รร.บ้านเจาะบือแม รร.เฉลิมฯยะลา
72 072 เด็กหญิงธัญชนก องอาจ ม.1 รร.ชุมชนบ้านแป้น(แก้ว มะแป้น) รร.เฉลิมฯยะลา
73 073 เด็กชายกิตติศักด์ิ ยอดยิ่ง ม.1 รร.ต้ารวจตระเวนชายแดนสังวาลยว์ทิ 4 รร.เฉลิมฯยะลา
74 074 เด็กชายอูเซ็ง สือแม ม.1 รร.บ้านรือเปาะ รร.เฉลิมฯยะลา
75 075 เด็กชายมะฮานาฟี เจะแฮ ม.1 รร.ตชด.นิคมพิทักษ์ราษฎร์ รร.เฉลิมฯยะลา
76 076 เด็กหญิงอวาติฟ ยียูโซ๊ะ ม.1 รร.บ้านโคกโพธิ์ รร.เฉลิมฯยะลา
77 077 เด็กหญิงอัสลีนี วาจิ ม.1 รร.บ้านนิบงพัฒนา รร.เฉลิมฯยะลา
78 078 เด็กหญิงฟิรฮาน ลาเต๊ะ ม.1 รร.บ้านนิบงพัฒนา รร.เฉลิมฯยะลา
79 079 เด็กชายนพเดช บัวแย้ม ม.1 รร.รัชตะวิทยา รร.เฉลิมฯยะลา
80 080 เด็กชายปรินทร พูนสิน ม.1 รร.วัดล้าพะยา รร.เฉลิมฯยะลา
81 081 เด็กชายอะฟีฟ เจ๊ะนิ ม.1 รร.บ้านตะโละ รร.เฉลิมฯยะลา
82 082 เด็กหญิงอัสม๊ะ กามา ม.1 รร.บ้านบุดี รร.เฉลิมฯยะลา
83 083 เด็กหญิงนาเดียร์ อะมิแซ ม.1 รร.บือดองพัฒนา รร.เฉลิมฯยะลา
84 084 เด็กหญิงอัซซูวานี หะยีมามะ ม.1 รร.บ้านบาละ รร.เฉลิมฯยะลา
85 085 เด็กชายอารีฟ แบลือแบ ม.1 รร.ราษฎร์อุทิศ(ปูแล) รร.เฉลิมฯยะลา
86 086 เด็กหญิงนุรฮาซีกีม เล๊ะนุ๊ ม.1 รร.บ้านกอตอตือร๊ะ รร.เฉลิมฯยะลา
87 087 เด็กชายอาลิฟ สาและเร๊ะ ม.1 รร.เทศบาล 5 (บา้นตลาดก่า) รร.เฉลิมฯยะลา
88 088 เด็กชายสะการียา ยะโต๊ะ ม.1 รร.พัฒนาบาลอ รร.เฉลิมฯยะลา
89 089 เด็กหญิงฮาวานา ดาฮุง ม.1 รร.อนุบาลรือเสาะ รร.เฉลิมฯยะลา
90 090 เด็กชายอิสกันดัล หะระตี ม.1 รร.บ้านกาลอ รร.เฉลิมฯยะลา

แผ่นที ่3/4

แนบท้ายประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(ห้องเรียนปกต)ิ

(ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑)

ห้องสอบ                
    อาคาร 3 ห้อง 335  
 

วันที่สอบ 
    10 มีนาคม 2561 
 

เวลาสอบ  
    09.00 - 12.00น.  
 

วิชาที่สอบ             
     - ภาษาไทย  
     - วิทยาศาสตร์  
     - คณิตศาสตร์  
     - สังคมศึกษาฯ  
     - ภาษาอังกฤษ 
 

จ านวน 100 ข้อ  
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 



ที่ เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ - สกุล ชั้น โรงเรียนเดมิ สถานทีส่อบ หมายเหตุ
91 091 เด็กชายรังสิพนธ์ หะระตี ม.1 รร.บ้านบาโงยซิแน รร.เฉลิมฯยะลา
92 092 เด็กหญิงนาดียา เดิมต้าเตะ ม.1 รร.บ้านแลแวะ รร.เฉลิมฯยะลา
93 093 เด็กชายกิตติทัต ณ สังข์ ม.1 รร.มานะศึกษา รร.เฉลิมฯยะลา
94 094 เด็กหญิงนาตญา คงสวัสด์ิ ม.1 รร.วัดล้าพะยา รร.เฉลิมฯยะลา
95 095 เด็กหญิงกนิษฐา เอี่ยมส้าราญ ม.1 รร.บ้านนิบงพัฒนา รร.เฉลิมฯยะลา

แผ่นที ่4/4

(ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑)

แนบท้ายประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(ห้องเรียนปกต)ิ

ห้องสอบ                
    อาคาร 1 ห้อง 113  
 

วันที่สอบ 
    10 มีนาคม 2561 
 

เวลาสอบ  
    09.00 - 12.00น.  
 

วิชาที่สอบ             
     - ภาษาไทย  
     - วิทยาศาสตร์  
     - คณิตศาสตร์  
     - สังคมศึกษาฯ  
     - ภาษาอังกฤษ 
 

จ านวน 100 ข้อ  
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 



ที่ เลขประจ าตวัผู้สอบ ชื่อ - สกุล ชั้น โรงเรียนเดมิ สถานทีส่อบ หมายเหตุ
1 001 นางสาวนาซีฟะห์ เปาะอีแต ม.๔ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รร.เฉลิมฯยะลา
2 002 นางสาวนิฮาฟิส เจะเลาะ ม.๔ รร.เทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) รร.เฉลิมฯยะลา
3 003 นางสาวฟิรดาวส์ กามอ ม.๔ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รร.เฉลิมฯยะลา
4 004 นายปริศนา พรมแก้ว ม.๔ รร.ศาสนูปถัมภ์ รร.เฉลิมฯยะลา
5 005 นายกรรวี แก้วไทรจีน ม.๔ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รร.เฉลิมฯยะลา
6 006 นางสาวธิดารัตน์ ศรีทองงาม ม.๔ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รร.เฉลิมฯยะลา
7 007 นางสาวอารีณี อะโปะสุรี ม.๔ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รร.เฉลิมฯยะลา
8 008 นางสาวธิรารัตน์ ศรีสงเคราะห์ ม.๔ รร. บ้านบาละ รร.เฉลิมฯยะลา
9 009 นางสาวปนิตา ยอกอราช ม.๔ รร. บ้านบาโหย รร.เฉลิมฯยะลา

10 010 นายมะฮ์ดี ตาตา ม.๔ รร.บ้านตะโละหะลอ รร.เฉลิมฯยะลา
11 011 นายไฟซอล ลาเต๊ะ ม.๔ รร.บ้านตะโละหะลอ รร.เฉลิมฯยะลา
12 012 นางสาวพรรณกาญจน์ สีบุลม ม.๔ รร.บ้านบาละ รร.เฉลิมฯยะลา
13 013 นายมูฮ าหมัดฮาฟิส มูดอ ม.๔ รร.บ้านด่านสันติราษฎร์ รร.เฉลิมฯยะลา
14 014 นางสาวสุธารัตน์ กุลบุตร ม.๔ รร.บ้านบาละ รร.เฉลิมฯยะลา
15 015 นางสาวจารุวรรณ หนูราม ม.๔ รร.บ้านด่านสันติราษฎร์ รร.เฉลิมฯยะลา
16 016 นางสาวปราถนา ป้องกัน ม.๔ รร.บ้านด่านสันติราษฎร์ รร.เฉลิมฯยะลา
17 017 นางสาวกีรณา ช านาญแทน ม.๔ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รร.เฉลิมฯยะลา
18 018 นางสาวอาซียัน สาและ ม.๔ รร.ศาสนูปถัมภ์ รร.เฉลิมฯยะลา
19 019 นางสาวนารมีย์ หะยีนิมะ ม.๔ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รร.เฉลิมฯยะลา
20 020 นางสาวฮุสณีดาร์ สาและ ม.๔ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รร.เฉลิมฯยะลา
21 021 นางสาววิชญาดา วัชรกาฬ ม.๔ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รร.เฉลิมฯยะลา
22 022 นายอันวา สาและ ม.๔ รร.บ้านบาละ รร.เฉลิมฯยะลา
23 023 นายซาฮาฟุดีน ยูโซะ ม.๔ รร.บ้านบาละ รร.เฉลิมฯยะลา
24 024 นางสาวแอนนา แวดือราเซะ ม.๔ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รร.เฉลิมฯยะลา
25 025 นางสาวนัสรีน แมลี ม.๔ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รร.เฉลิมฯยะลา
26 026 นางสาวอารยา ยือรา ม.๔ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รร.เฉลิมฯยะลา
27 027 นายมูฮาหมัด มะแซ ม.๔ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รร.เฉลิมฯยะลา
28 028 นายสุไลมาน อะไตย ม.๔ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รร.เฉลิมฯยะลา
29 029 นางสาวนาซูฮา กามะ ม.๔ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รร.เฉลิมฯยะลา
30 030 นางสาวฟารีดา ดะละสู ม.๔ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รร.เฉลิมฯยะลา

แผ่นที ่1/2

(ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑)

แนบท้ายประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร)์

ห้องสอบ                
    อาคาร 2 ห้อง 222  
 

วันที่สอบ 
    11 มีนาคม 2561 
 

เวลาสอบ 
    09.00 - 12.00น.  
 

วิชาที่สอบ             
     - ภาษาไทย  
     - วิทยาศาสตร์  
     - คณิตศาสตร์  
     - สังคมศึกษาฯ  
     - ภาษาอังกฤษ 
 

จ านวน 100 ข้อ  
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 



ที่ เลขประจ าตวัผู้สอบ ชื่อ - สกุล ชั้น โรงเรียนเดมิ สถานทีส่อบ หมายเหตุ
31 031 นางสาวรุสวานา หะนิซู ม.๔ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รร.เฉลิมฯยะลา
32 032 นางสาววิลาสินี บุญคง ม.๔ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รร.เฉลิมฯยะลา
33 033 นายเปรมอนันต์ รอดป่อง ม.๔ รร.นราธิวาส รร.เฉลิมฯยะลา
34 034 นางสาวนันทิชา คงพันธ์ ม.๔ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รร.เฉลิมฯยะลา
35 035 นายมุสตากีม แมะยะ ม.๔ รร.บ้านโกตาบารู รร.เฉลิมฯยะลา
36 036 นางสาวนูรีตา ยือโซ๊ะ ม.๔ รร.บ้านโกตาบารู รร.เฉลิมฯยะลา
37 037 นางสาวมัสรี สาและ ม.๔ รร.บ้านโกตาบารู รร.เฉลิมฯยะลา
38 038 นางสาวอานีซา มานิ๊ ม.๔ รร.บ้านโกตาบารู รร.เฉลิมฯยะลา
39 039 นางสาวฟุซฮา นิดิง ม.๔ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รร.เฉลิมฯยะลา
40 040 นางสาวจัสมีย์ สาเมาะ ม.๔ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รร.เฉลิมฯยะลา
41 041 นางสาวอานีส บูละ ม.๔ รร.อุดมศาสตร์วิทยา รร.เฉลิมฯยะลา
42 042 นางสาวฟิรดาวส์ เจ๊ะตู ม.๔ รร.อุดมศาสตร์วิทยา รร.เฉลิมฯยะลา
43 043 นางสาวขวัญฤดี รอดสีเสน ม.๔ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รร.เฉลิมฯยะลา
44 044 นางสาวกรกนก แก้วขอมดี ม.๔ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รร.เฉลิมฯยะลา
45 045 นางสาวชุติกาญจน์ เทพโซะ ม.๔ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รร.เฉลิมฯยะลา
46 046 นายธันวา ปัทธวัน ม.๔ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รร.เฉลิมฯยะลา
47 047 นายรุ่งโรจน์ ไชยเผือก ม.๔ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รร.เฉลิมฯยะลา
48 048 นางสาวชาลินี ทัศนา ม.๔ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รร.เฉลิมฯยะลา
49 049 นางสาวนุรฮูดา ตะเจ๊ะตู ม.๔ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รร.เฉลิมฯยะลา
50 050 นางสาวโยธิกา เลขะสม ม.๔ รร.นิคมสร้างตนเองพฒันาภาคใต้2 รร.เฉลิมฯยะลา
51 051 นางสาวปิยกัณย์ ประภู ม.๔ รร.นิคมสร้างตนเองพฒันาภาคใต้2 รร.เฉลิมฯยะลา
52 052 นางสาวซูไรดา แสะนุง ม.๔ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รร.เฉลิมฯยะลา
53 053 นางสาวบุซรอ มะดะ ม.๔ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รร.เฉลิมฯยะลา
54 054 นายมุฮัมหมัดซูฮัน มะแซ ม.๔ รร.อุดมศาสตร์วิทยา รร.เฉลิมฯยะลา
55 055 นางสาวยูรีนา เจ๊ะแต๊ะ ม.๔ รร.บ้านท่าสาป รร.เฉลิมฯยะลา
56 056 นางสาวเสาวลักษณ์ มูซอ ม.๔ รร.ชุมชนวัดอัมพวนาราม รร.เฉลิมฯยะลา
57 057 นางสาวนูรอาซีกีน อิหะมุ ม.๔ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รร.เฉลิมฯยะลา
58 058 นางสาวอารีนี บือราเฮ็ง ม.๔ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รร.เฉลิมฯยะลา
59 059 นายนัฐวุฒิ เหมาะสนิ ม.๔ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รร.เฉลิมฯยะลา

แผ่นที ่2/2

แนบท้ายประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร)์

(ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑)

ห้องสอบ                
    อาคาร 2 ห้อง 232  
 

วันที่สอบ 
    11 มีนาคม 2561 
 

เวลาสอบ 
    09.00 - 12.00น.  
 

วิชาที่สอบ             
     - ภาษาไทย  
     - วิทยาศาสตร์  
     - คณิตศาสตร์  
     - สังคมศึกษาฯ  
     - ภาษาอังกฤษ 
 

จ านวน 100 ข้อ  
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 



ที่ เลขประจ าตวัผู้สอบ ชื่อ - สกุล ชั้น โรงเรียนเดมิ สถานทีส่อบ หมายเหตุ
1 001 นางสาวพิณพิลาส โชติพิชัย ม.๔ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รร.เฉลิมฯยะลา
2 002 นางสาวรุสนา ดิง ม.๔ รร.ราชประชานุเคราะห์๔๑ รร.เฉลิมฯยะลา
3 003 นางสาวกรกนารา โพธิศ์รี ม.๔ รร.ธีรวิทยา รร.เฉลิมฯยะลา
4 004 นายเจษฎา มะแดและ ม.๔ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รร.เฉลิมฯยะลา
5 005 นางสาวพัชชาวดี การภูธร ม.๔ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รร.เฉลิมฯยะลา
6 006 นางสาวซุลฟา หะสีแม ม.๔ รร.บ้านตะโละหะลอ รร.เฉลิมฯยะลา
7 007 นางสาวนูมี สะราวอ ม.๔ รร.บ้านตะโละหะลอ รร.เฉลิมฯยะลา
8 008 นางสาวอารีษา ยะซูโกะ ม.๔ รร.บ้านตะโละหะลอ รร.เฉลิมฯยะลา
9 009 นางสาวฟะห์มี มะสีละ ม.๔ รร.บ้านตะโละหะลอ รร.เฉลิมฯยะลา

10 010 นางสาวนูรฮาซีกีน สะมาแฮ ม.๔ รร.บ้านตะโละหะลอ รร.เฉลิมฯยะลา
11 011 นางสาวอาฟีก๊ะ มูดอ ม.๔ รร.บ้านด่านสันติราษฎร์ รร.เฉลิมฯยะลา
12 012 นางสาวนูรีตา ดือเร๊ะ ม.๔ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รร.เฉลิมฯยะลา
13 013 นางสาวสุนิษา คงคานนท์ ม.๔ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รร.เฉลิมฯยะลา
14 014 นางสาวฟาติน มะน๊ะดาแต ม.๔ รร.พัฒนาวิทยา รร.เฉลิมฯยะลา
15 015 นางสาวกิริฎา ขุนบรรเทิง ม.๔ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รร.เฉลิมฯยะลา
16 016 นางสาวฟาดีละห์ เปาะจิเส็ง ม.๔ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รร.เฉลิมฯยะลา
17 017 นางสาวนุรเดียนา สีเดะ ม.๔ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รร.เฉลิมฯยะลา
18 018 นางสาวรุสนา ฮารีม๊ะ ม.๔ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รร.เฉลิมฯยะลา
19 019 นางสาวนุรพิตรี ดะมิ ม.๔ รร.พัฒนาวิทยา รร.เฉลิมฯยะลา
20 020 นางสาวอานีตา สาและ ม.๔ รร.ตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ รร.เฉลิมฯยะลา

แนบท้ายประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4
(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)

(ลงวันที ่๕ มนีาคม ๒๕๖๑)

ห้องสอบ                
    อาคาร 1 ห้อง 115  
 

วันที่สอบ 
    11 มีนาคม 2561 
 

เวลาสอบ 
    09.00 - 12.00น.  
 

วิชาที่สอบ             
     - วิทยาศาสตร์  
        50 คะแนน 
     - คณิตศาสตร์  
        50 คะแนน 
รวม 100 คะแนน 
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